
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Hokksund 22 April 2021 
 

Til medlemmer m/foresatte i Hokksund Turnforening 
 

Innkalling til årsmøte i 
Hokksund Turnforening 

 
 
Årsmøte avholdes mandag 31 Mai klokken 1800. På klubbrommet i Hallen på loesmoen. 
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest fredag 21 mai 
pr. mail til leder.hokksundturn@outlook.com   
 
Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte på vår hjemmeside, 
www.hokksundturn.no 
 
Stemmeberettige på årsmøte må være fylt 15 år og ha vært medlem/støttemedlem i minst 
en måned. 
Medlemskontingent for aktive kr 300,- pr.år. 
Medlemskontingent for støttemedlem kr 100,- pr.år. 
Se også info på www.hokksundturn.no 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 
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Til 

medlemmene i Hokksund Turnforening 

24/5-2021 Hokksund 

 

 

Saksliste for årsmøtet 

 

Det vises til innkallingen til årsmøte av 22/4 -2021 

Årsmøtet avholdes 31.Mai klokken 1800 Hokksund Hallen, Loesmoen. 

 

Saksliste: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 
3. Velge møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle årsberetninger. 
5. Behandle regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta budsjett . 
9. Foreta følgende valg:  
 

1. Leder  
2. Kasserer 
3. sekretær 
4. Styremedlem 1.  
5. Styremedlem 2. 
6. Styremedlem 3.  
7. styremedlem 4. 
8. Vara 1. 
9. Vara 2. 
10. Kontroll utvalg 
11. valgkomitee 

 

Med vennlig hilsen 

Styret  



Året 2020 

 

Året 2020 har vært utfordrende på mange måter. Covid 19 har vært den største utfordringen for 

Hokksund Turnforening. Vi har hatt flere nedstengninger av hallen, og dette har medført til at styret 

har måttet tenke kreativt.  

 

Vi rakk å ha en flott og meget vellykket åpning av hallen vår mars 2020, før vi fikk første pålegg om 

nedstenging. Der fikk vi vist frem de flotte turnerne og trenerne våre, vi fikk også gjort stas på nye 

æresmedlemmer. De som ble utnevnt i 2020 var Pål Brattensborg, Berit Solum og Grete Aasen. De 

har alle vært medlemmer i en årrekke og har gjort ekstraordinær innats for klubben over tid. Vårt 

eget styremedlem, Anita Dahl fikk utdelt et velfortjent hederstegn for en fantastisk innsats. 

 

Det ble ikke helt den fortsettelsen vi hadde sett for oss med flere runder med begrenset mulighet til å 

bruke hallen. I perioder har vi gjennomført treninger ute for å kunne gi et tilbud til turnerne. Vi har 

likevel fått noe av det vi ønsket, for eksempel en treningssamling med alle trenerne, noe som var 

kjempenyttig og var med på å skape samhold og læring i trenergruppa vår. Vi fikk sendt mange av 

trenerne på trener 1 kurs på høsten, som også er med på å øke nivået.  

 

Høstferieturn og påsketurn gikk som planlagt, med stor suksess. Mange barn møtte opp, både 

medlemmer og barn uten medlemskap. Dette tilbudet er populært, og vi planlegger sommerferieturn. 

Dette er for å gi allerede medlemmer et godt tilbud, samt rekruttere flere medlemmer inn i 

foreningen, slik bidrar vi til å skape aktivitet for mange barn. Her fikk vi god hjelp av de flotte 

forturnerdamene våre, de er en ressurs for klubben. 

 

Representanter fra styret har deltatt på kretsting, forbundssting og årsmøte i idrettsrådet.  

 

Styret vil takke alle som har hatt verv, eller på andre måter har gjort innsats for Hokksund 

Turnforening i 2020. 

 

 

Hokksund 23/5-2021 

 

Hovedstyret i Hokksund Turnforening 

 

 

 



TURNÅRET BREDDE 

 

2020 har vært preget av en spesiell tid. Turnskole og gymlek var stengt ned en lang periode. Vi åpnet 

etterhvert opp igjen med mindre grupper og alle fikk tilbud om trening en dag pr uke. Etterhvert fikk 

vi lov å åpne så og si normalt. Til stor glede for våre gymnaster. Men lengden på treninger ble noe 

redusert og det bar preg av mye vasking og antibac. Vi skulle gjennomført gymnastikkfestivalen i 

hokksund i 2020, men grunnet covid-19 restriksjoner har vi ikke fått gjennomført noen stevner eller 

konkurranser.  

 

TURNÅRET TROPP 

 

 

Vi begynte med å flytte inn i ny hall med masse flott utstyr. Celine Gjønnes har vært hovedtrener og 

vi startet året med å dele inn tropp rekrutt, junior og senior i et ordinært parti og et elite parti. 

Beklageligvis har vi måttet stenge ned treningene store deler av året på grunn av corona-pandemien 

og vi har heller ikke fått vært med på noen konkurranser. Vi rakk kun å forsøke og kvalifisere oss til 

NM Junior Kvinner i frittstående, men det klarte vi ikke.  

Medlemstallene på Junior/senior har vært stabile, men på rekrutt har det vært en stor økning på 

høstsemesteret. 

 

Treningstilbud vårsemester/høstsemester 

Trampett og tumbling rekrutt og junior/senior: Treningstilbud 2,5 dager i uken.  

(Elite junior/senior 3 dager) 

Frittstående rekrutt og junior/senior: Treningstilbud 1 dag i uken. 

Basistrening rekrutt og junior/senior: Treningstilbud 1 dag i uken. 

 

 

TURNÅRET APPARAT 

• Apparat konkurranse jenter (14):  

Trenere: Morten Johansen (hovedtrener), Kari Mette Skinstad, Anne Grete Skinstad, Sandra 

Krogstad, Jenny Warloff Helgedal, Andrine Burud og Mia R. Kristiansen. 

• Apparat konkurranse gutter (9):  

Trenere: Ulrik Longva Haugland (hovedtrener), Ivan Jensen og Henning K. Nielsen.  

 

Konkurranseparti jenter har i år bestått av 14 gymnaster: 7 aspiranter, 3 rekrutter og 4 klasse 

turnere. Gymnastene har trent fra 6,5 – 10 timer i uka, etter alder og nivå. Det er et godt miljø på 

tvers av alder i gruppa, og nivået er som ønsket ut fra tilgjengelig treningsmengde.  

 

Konkurransepartiet gutter har i år bestått av 9 gymnaster: 5 aspiranter, 2 rekrutter og 2 i klasse 1.  

Gymnastene trener 2 dager i uken, totalt 4 timer til sammen.  

Det er et godt miljø på tvers av alder i gruppa, og nivået er som ønsket ut fra tilgjengelig 

treningsmengde.  



 

KONKURRANSER 2020. 

Ingen konkurranser i 2020 som følge av Covid-19, og varierende grad av smittevernstiltak.  

  

INTERN KURSING/TEMAKVELD 2020. 

Det har blitt avholdt intern opplæring og Temakveld for utøverne i 2020. Dette både for apparatturn 

gutt, og for apparatturn jente. I og med at både forberedelse til konkurranser, samt deltagelse på 

konkurranser har blitt utsatt som følge av smitteverns tiltak, har et aktivt engasjement i forhold til 

avholdelse av temakvelder, gitt motivasjon for både utøvere og trenere.  

 

Temakveld apparat gutt – ringer. 

Mandag 26/10 ble det avholdt en temakveld i ringer, for både utøvere og trenere, i regi av Knut Arve 

og Martin. Knut Arve hadde hoved ansvaret for tema kvelden denne dagen, med undervisning i 

apparatet, elementer og deløvelser etc.  

Temakveld apparat gutt – salto og skru. 

Opprinnelig skulle det bli avhold en tilsvarende temakveld 9/11 i salto og skru, men dette ble 

dessverre avlyst, og utsatt til et senere tidspunkt.  

 

Temakveld apparat jenter – bom.  

Vi var så heldige å få Anne Torill Nordli til å komme på en temakveld med bom som hovedtema.  

Anne Torill er en av Norges beste internasjonale dommere og leder av Teknisk Komité Turn 

Kvinner. 

Hun har også trenererfaring fra flere klubber. 

Temakvelden ble avholdt mandag 5/10, med gjennomgåelse av følgende hovedpunkter: 

- Regelverk og bedømmelse – bom. 

- Kroppsposisjon og holdning 

- Hopp og sprang (veiledning/råd for å kunne forhindre evt. ustøheter og fall) 

- Høyde, splitt og utslag i gymnastiske elementer  

-  

De 5 eldste jentene viste øvelsene sine, og fikk tilbakemelding gjennom tips og råd fra Anne Torill. 

Temakvelden sett over ett ga både trenere og utøvere trygghet og god veiledning for videre trening 

på bom, samt en generell kompetanseheving på trenerteamet. 

Temakveld apparat jenter – frittstående. 

Vi var også så heldige å få Anne Torill Nordli til å komme på en temakveld med frittstående som 

hovedtema.  

Temakvelden ble avholdt mandag 26/10, med gjennomgåelse av følgende hovedpunkter: 

- Regelverk og bedømmelse – frittstående. 

- Kroppsposisjon og holdning 

- Oppbygging av frittstående øvelsene.  

- Gymnastiske elementer. 

 

De 5 eldste jentene viste hver sin frittstående dans. Dansen ble filmet, og i etterkant gikk Anne Torill 

gjennom opptaket med hver og en utøver, sammen med trener. Her fikk de tilbakemelding gjennom 

tips og råd fra Anne Torill. 



Temakvelden sett over ett ga både trenere og utøvere trygghet og god veiledning for videre trening 

på frittstående, samt en generell kompetanseheving på trenerteamet. 

 

REKRUTTERING 2020. 

Det ble avholdt to rekrutterings kvelder høsten 2020, fredag 30/10 og fredag 6/11, for å rekruttere 

nye utøvere til både apparat gutt og apparat jente. Invitasjon ble sendt ut til turnere fra turnskolen, 

gjeldende for aldersgruppen 2013 og 2012 utøvere. Det var stor interesse for rekrutterings dagene, og 

flere turnere fikk anledning til å se hva apparatturn dreier seg om, og om det var av interesse for 

turnerne. Utfallet av rekrutteringen var 4 nye turnere hos guttene og 3 nye turnere hos jentene. 

Guttene startet opp med en gang, mens jentene fikk dessverre utsatt oppstart til etter jul som følge av  

kommunale smittevernstiltak i Øvre Eiker kommune.  

 

 

HOKKSUND HALLEN AS 

Styret i hokksundhallen AS har vært 

- Ricard Tandberg Olsen, leder 

- Pål Brattensborg 

- Anita Dahl 

- Arnstein Kjos 

Det er blitt avholdt 6 styremøter iløpet av 2020. Det foregår fortsatt forhandlinger med entrepenør 

om utbedringer, avslutninger av mangler og feil, men vi er veldig nær mål. Ellers, hallen fungerer 

som forventet og styret er veldig fornøyd med det. Hokksund Hallen as. Økonomien går bra, det var i 

2020 ett på Overskudd på 195 184kr. Av disse er det Satt av 150 000kr i et vedlikeholdsfond. 

 

ÅRSBERETNING FOR KVINNELIG FORTURNERSKAP 2020 

Det er avholdt 2 møter i Kvinnelig forturnerskap i 2020 samt vårt eget årsmøte 05. Februar. 

Fremmøte har som vanlig vært jevnt og bra inntil vi ble stoppet av Covid -19 pandemien.  

Vi startet med vaffelvakter og hadde salg 4 mandager før vi måtte stoppe på grunn av covid- 19. Vi 

startet igjen opp i oktober men ble igjen stoppet. 

Vi har deltatt på turnskoler i februar, juni og august hvor vi har servert lunsj til fornøyde deltakere. 

Det var stor deltakelse ved hvert arrangement. 

Martha Kodahl ledet oss trygt gjennom åpningen av den nye loesmoenhallen 7.Mars. Grete Aasen og 

Berit Solum (medlemmer av kvinnelig forturnerskap) ble utnevnt til æresmedlemmer i Hokksund 

Turnforening. Vi hadde til åpningen reparert fanen, hengt opp de to gamle fanene og spandert nye 

rammer på alle bildene av æresmedlemmene.  

Kvinnelig forturnerskap har 4 æresmedlemmer: Aud Solberg, Martha Kodahl, Aslaug Leret 

Andersen og Grete Aasen. 

07 Mars døde et av våre medlemmer -Lillian Brattensborg 



Kvinnelig forturnerskap har i år har følgende jubilanter – Inger Wennberg 70 år. 

 

Kvinnelig forturnerskap har i år bestått av: 

Overturner: Martha Kodahl 

Viseoverturner: Hilde Kruke 

Kasserer: Inger Wennberg 

Revisor: Grete Aasen 

Valgkomite: Grete Haugerud og Gro  

 

 

 

 

REGNSKAP 2020, BUDSJETT OG REVISJONSBERETNING 

Se vedlegg. 

 

 

 

 

Styre og verv 2020 

Styret 2020 2021 

Leder Stine Kjos På valg 

Nestleder Idar Øsebak Idar Øsebak 

Kasserer  Anita Dahl På valg 

Sekretær Christine Strysse Johannessen På valg 

Styremedlem 1 Kristin Themte På valg 

Styremedlem 2 Annelise Ørmen På valg 

Styremedlem 3 Trond Selstø På valg 

Styremedlem 4  På valg 

Vara 1 Per harald Hobbelstad På valg 

Vara 2 Stine Tandberg Fåsen På valg 

 

 

Valgkomite 2020 2021 

V.K Medlem 1 Stine Warloff Ødegaard På valg 

V.K Medlem 2 Rannveig Nymoen På valg 

 



 

Øvrige verv 2020 2021 

Revisor Berit Solum Utgår 

Revisor Grete Åsen Utgår 

Æresmedlemsutvalg Martha Kodal På valg 

 

Kontrollutvalg 2020 2021 

K.U Medlem 1 NY På valg 

K.U Medlem 2 NY På valg 
 


